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Medsebojno sodelovanje 
prispeva k uspehu 
»Dogodek, kot je sejem AGRA, širši javnosti prikazuje, kako lahko z 
medsebojnim sodelovanjem posameznih dejavnosti prispevamo k 
uspešnosti slovenskega gospodarstva,« poudarjajo na GZS – Zbornici 
kmetijskih in živilskih podjetij.
Strokovna služba GZS - ZKŽP

GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij se je 
že tradicionalno predstavila na 56. Mednarodnem 
kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. 
Na 450 m2 velikem razstavnem prostoru se je skupaj 
z GZS – ZKŽP od 25. do 30. avgusta predstavljalo 27 
slovenskih kmetijskih in živilskih podjetij. Razstavni 
prostor so obiskali predsednik Državnega zbora Dejan 
Židan in predstavniki nove vlade, med drugim pred-
sednik vlade Marjan Šarec ter ministri. Prišli so tudi 
predstavniki gospodarstva, med drugim predsednik 
GZS Boštjan Gorjup in generalna direktorica GZS 
Sonja Šmuc ter številni drugi predstavniki različnih 
institucij. V času trajanja sejma je, tako kot vsako leto, 
v organizaciji GZS – ZKŽP potekal bogat strokovni 
program.

Mlini prevzeli vse, kar je bilo ponujeno

V nedeljo, 26. avgusta, je na sejmu potekalo srečanje 
predstavnikov kmetijskih, mlinarskih in pekarskih 
podjetij. Pregledali so potek odkupa domače pšenice. 
Podatki kažejo, da so slovenski mlini do konca avgu-
sta prevzeli okrog 30.000 ton pšenice. Letošnja žetev 
je prinesla količinsko slab pridelek srednje kakovosti. 
Mlini so prevzeli vso pšenico, ki je bila ponujena trgu, 
nekaj odkupov pa še sledi v naslednjih tednih.

Sodelovanje za boljši razvoj in konkurenčnost 

kmetijstva

Združenje kmetijskih podjetij pri GZS – ZKŽP je 
po srečanju predstavnikov kmetijskih, mlinarskih 
in pekarskih podjetij z Zvezo slovenske podežel-
ske mladine podpisalo Protokol o medsebojnem 

Podpis protokola 
med kmetijskimi 

podjetji in 
Zvezo slovenske 

podeželske mladine 
bo omogočil bolj 
učinkovit prenos 
praktičnih znanj.
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sodelovanju. Protokol temelji na razvoju in pogla-
bljanju sodelovanja na področju prenosa znanja in 
informiranja med kmetijskimi podjetji in mladimi 
kmeti v prepričanju, da bo tako sodelovanje pripomo-
glo k boljšemu razvoju in konkurenčnosti kmetijstva 
in slovenskega podeželja. Kmetijska podjetja bodo:
• omogočala pridobitev dodatnih teoretičnih in 

praktičnih znanj subjektom, dejavnim v kmetij-
skem, gozdarskem in živilskem sektorju, 

• zagotovila vodene obiske podjetij s predstavitvijo 
uporabe mehanizacije, postopkov, tehnologij, 
strojev in praks. 

Vsebine teh projektov bodo s praktičnimi prikazi 
prispevale k višji ravni znanja zlasti na tehnološkem, 
gospodarskem in okoljskem področju.

Kmetijska podjetja bodo izvedla delavnice 
ali usposabljanja tudi na ostalih področjih, ki so 
pomembna za nadaljnji razvoj in višjo dodano vred-
nost kmetijskih proizvodov (npr. trženje, digitalne 
spretnosti, predelava kmetijskih proizvodov). 

Dr. Tatjana Zagorc, direktorica GZS – ZKŽP, meni, 
da je podpis protokola še en pomemben korak, »saj 
bodo kmetijska podjetja mladim kmetom lahko 
bolj učinkovito prenesla praktična znanja z različnih 
področij«. »V slovenskih kmetijskih podjetjih smo zelo 
dobro kadrovsko podkovani, zato nas veseli, da lahko 
naša znanja predamo mlajšim generacijam kmetov. 
To bodo slednji zagotovo s pridom izkoristili, saj 
mlade danes žene potreba po inovativnosti, odprtosti 
do novih znanj in praktičnih izkušenj,« je ob podpisu 
protokola dodal Branko Virag, predsednik Združenja 
kmetijskih podjetij pri GZS – ZKŽP. Predsednik Zveze 
slovenske podeželske mladine Rok Damijan je nad 
storjenim korakom navdušen: »Resda obstajajo 
razlike v razmišljanju in delovanju mladih kmetov od 
starejših generacij, kar še ne pomeni, da mladi niso 
sposobni prevzeti in voditi kmetije v sodobnem času. 
Poleg tega je naša velika želja, da bi izkazovali našo 
inovativnost na številnih področjih, vezanih na kmetij-
sko proizvodnjo.«

Po dveh slabih letinah optimistične napovedi

V organizaciji Sekcije za sadjarstvo pri GZS – ZKŽP se 
je odvil tudi Sadjarski posvet 2018. Kot vsako leto je 
tudi letos na posvetu predsednik Sekcije za sadjarstvo 
in direktor podjetja Evrosad Boštjan Kozole zbranim 
predstavil napoved letine jabolk in hrušk v Sloveniji in 
v Evropi. Za leto 2018 napovedi Svetovnega združenja 
za jabolka in hruške (WAPA) predvidevajo, da bomo 
v Sloveniji pridelali 65.000 ton jabolk, kar je optimi-
stična napoved glede na dve zaporedni spomladanski 
pozebi, ki sta kmetijski sektor prizadeli v letih 2016 
in 2017. Hrušk naj bi po napovedih slovenski sadjarji 
letos pridelali 4.000 ton.

V okviru Zakona o promociji kmetijskih in 
živilskih izdelkov poteka promocija sadja in infor-
miranje o sadju. Janja Kokolj Prošek z ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je povedala, 
da promocija poteka v dveh oblikah, in sicer kot 
skupna splošna promocija sadja in proizvodov iz 

sadja ter informiranje o sadju ter kot promocija 
sadja in proizvodov iz sadja sheme »Izbrana kako-
vost«. Namen promocije je med drugim ozaveščanje 
javnosti o značilnosti lokalne pridelave sadja ter širših 
družbenih in okoljskih koristih njihove pridelave, 
informiranje o lastnostih in kakovosti različnih vrst 
sadja, o deklaracijah in navedbah na sadju in proi-
zvodih iz sadja ter izboljšanje prepoznavnosti sheme 
»Izbrana kakovost« za sadje in proizvode iz sadja. 

Posvet so sklenili s predstavitvijo novosti v pride-
lavi češenj in hrušk ter možnosti tehnoloških izboljšav 
v sadjarstvu.

Razvojno-raziskovalni projekti so 

ključnega pomena

29. avgusta so se srečali partnerji Kompetenčnega 
centra za razvoj kadrov na področju agroživilstva 
(KOC HRANA) in Stratreško razvojno-inovacijskega 
partnerstva Hrana (SRIP HRANA). Zaključki obeh 
srečanj so spodbudni za prihodnje generacije mladih, 

65.000  
ton jabolk naj 
bi po napovedi 
Svetovnega 
združenja za jabolka 
in hruške letos 
pridelali v Sloveniji.

Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc se je srečala s predsednikom vlade 
Marjanom Šarcem. 

Predsednik GZS Boštjan Gorjup in direktorica GZS - ZKŽP Tatjana Zagorc med 
ogledom razstavnega prostora enega od razstavljavcev.
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ki vstopajo v strokovno izobraževanje in s tem na trg 
dela. Sodelovanje na skupnih razvojno-raziskovalnih 
projektih je ključnega pomena za učinkovito poznava-
nje obstoječe infrastrukture in izkoristek le-te v smeri 
povečanja inovacijskega potenciala znotraj kmetijskih 
in živilskih podjetij. 

KOC HRANA, kjer GZS – ZKŽP partnersko nastopa s 
Pomursko gospodarsko zbornico, združuje 26 agro-
živilskih podjetij. Glavni cilj projekta je usposobiti 
zaposlene in s tem povečevati njihove kompetence za 
vsakdanje delo. V obdobju 2017-2018 so tako podjetja v 
različna usposabljanja vključila preko 1.600 zaposlenih. 

Srečanja partnerstva SRIP HRANA se je udeležilo 
preko 30 predstavnikov različnih podjetij, razvojnih 
ter raziskovalnih institucij. Glavni namen srečanja 
je bil predstavitev različnih razvojno-raziskoval-
nih projektov, ki so sofinancirani s strani različnih 
ministrstev ter evropskih skladov. Vsi predstavljeni 
aplikativni projekti so tesno povezani s petimi 
fokusnimi področji strateško razvojno-inovacijskega 
partnerstva in lahko pomembno pripomorejo k 
izvajanju aktivnosti projekta SRIP HRANA. »Veseli smo 
vsakega projekta in vsake iniciative, ki doprinese k 
skupnemu razvoju in aktivnostim KOC HRANA in SRIP 
HRANA. Tudi v prihodnje mora partnerstvo ostati 
vodilni mediator v procesu razvoja panoge,« je dejala 
direktorica GZS – ZKŽP in koordinatorka SRIP HRANA, 
dr. Tatjana Zagorc.

Dogovor za izboljšanje konkurenčnosti 

prašičerejskega sektorja

GZS – ZKŽP, KGZS in ZZS so podpisale Dogovor o 
sodelovanju na področju prašičereje. S tem dogo-
vorom potrjujejo medsebojni interes za izboljšanje 
konkurenčnosti prašičerejskega sektorja v Sloveniji. 
Podpisniki ugotavljajo, da je sodelovanje ključno 
za izboljšanje konkurenčnosti sektorja, tehnološki 
napredek, povečanje staleža živali ter ohranjanje 
kakovosti. Zato si bo vsak po svojih močeh in v okviru 

svojih pristojnosti prizadeval za uresničevanje ciljev, 
določenih z dogovorom.

Glavni cilji dogovora o sodelovanju so predvsem 
povečanje števila tekačev s 115.000 na 180.000, 
povečanje letnega zakola pitancev na 300.000, 
vzpostavitev masnih bilanc, ohranjanje kakovosti 
slovenskega prašičjega mesa ter da prašičereja 
postane ekonomsko zanimiva panoga.

David Skornšek, predsednik Sekcije prašičerej-
cev pri GZS – ZKŽP in direktor družbe Farme Ihan, 
je ob tej priložnosti dejal, da si bodo »kot pobudniki 
podpisa dogovora prizadevali za razvoj panoge in 
dvig samooskrbe slovenskega svinjskega mesa«. Pot 
do memoranduma je bila dolga in je zahtevala kar 
nekaj dogovarjanj in usklajevanj, je dodal predse-
dnik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cvetko 
Zupančič. »Je pa pravi korak k boljšemu sodelovanju 
v korist slovenske prašičereje,« je prepričan. Peter 
Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, je dejal, 
da bodo »cilje uresničevali predvsem z izboljšanjem 
poslovnega sodelovanja, vzpostavitvijo in nadaljnjo 
krepitvijo partnerstva ter prizadevanji za poveče-
vanje konkurenčnosti slovenskega prašičerejskega 
sektorja«.

Posvet o javnih naročilih

Zadnji dan sejma so GZS – ZKŽP in partnerji v sodelo-
vanju z ministrstvom za javno upravo in ministrstvom 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizirali 3. 
Posvet o javnih naročilih. Posveta se je udeležilo 80 
predstavnikov javnih zavodov iz vse Slovenije, večina 
organizatorjev prehrane, vodij kuhinj in ustanov ter 
oseb, odgovornih za izvedbo javnih naročil. 

Novembra 2017 so vsi javni zavodi prejeli dosto-
pne kode za vstop v aplikacijo Katalog živil za javno 
naročanje, ki omogoča hitro in učinkovito pripravo 
javnega naročila in izločenih sklopov. Vsebuje 
podatke ponudnikov in njihovih proizvodov, vključno 
z alergeni, hranilnimi vrednostmi in certifikati kakovo-
sti, ter jih geografsko umešča na zemljevid Slovenije. 
Omogoča izpis izbranih živil po posameznih sklopih za 
objavo na Portalu javnih naročil in povpraševanje pri 
ponudnikih za izločene sklope (kratke verige).

Eden glavnih 
ciljev dogovora 

o sodelovanju na 
področju prašičereje 

je, da ta postane 
ekonomsko 

zanimiva panoga.

V pričakovanju sprememb

Na razstavnem prostoru GZS - ZKŽP so se srečali 
tudi člani Upravnega odbora GZS - ZKŽP. Razgovor 
je potekal v razgibanem sejemskem vzdušju in v 
pričakovanju jesenskih sprememb na vladnem 
parketu, pri čemer je največ zanimanja veljalo za 
dogajanje v kmetijskem resorju.

Člani sektorskega Odbora za mleko so se udele-
žili Javne razprave o strateškem načrtu promocije 
kmetijskih in živilskih proizvodov za obdobje 
2019–2024. Člani sektorskega odbora za mleko so 
po javni razpravi obravnavali osnutek strateškega 
načrta in vsebine, ki naj bi se za sektor mleka 
komunicirale v naslednjem 3-letnem programskem 
obdobju.

Več kot 

1.600  
zaposlenih je bilo v 
obdobju 2017-2018 

vključenih v različna 
usposabljanja.

30.000  
ton pšenice so do 

konca avgusta 
prevzeli slovenski 

mlini.

Direktorica GZS - ZKŽP Tatjana Zagorc in predsednik Zveze slovenske 
podeželske mladine Rok Damijan sta prepričana, da je podpis Protokola o 
medsebojnem sodelovanju pomemben korak.

Tiska
no na

 pa
pirju Viprint, 80 g, pa

pirnice VIPAP
 VID

EM
 KRŠKO

, d
. d

.

Fo
to

: M
arko

 A
ran

d
jelo

vić



glas gospodarstva, september 2018 33

Sejem AGRA

928 
 javnih zavodov 
uporablja Katalog 
živil za javno 
naročanje.

O smernicah za označevanje in tehnoloških 

postopkih

Na sejmu je potekalo neformalno srečanje članov 
delovne skupine predelovalcev rastlinskih olj. 
Srečanje so izkoristili za pregled osnutka pravil-
nika ter vsebine smernic za označevanje bučnega 
olja. Osrednji del razprave je bil osredotočen na 
tehnološke postopke pridobivanja bučnega olja in 
mešanic bučnega olja z rastlinskim oljem. Delovna 
skupina bo aktivno nadaljevala z delom tudi v 
jesenskem času. 

Katalog se stalno dopolnjuje s ponudniki, ki jih v 
sistem vnašajo partnerji projekta. Poleg ponudbe 
proizvodov živilskih podjetij, ki jih vnaša v aplika-
cijo GZS – ZKŽP, so v katalogu tudi proizvodi kmetij 
in zadrug. Koordinacijo in vpis teh proizvodov sta 
prevzeli Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije 
in Zadružna zveza Slovenije. Trenutno je v katalog 
vpisanih 167 ponudnikov s 3.494 izdelki, uporablja pa 
ga 928 javnih zavodov.

Namen posveta je bil predstavitev orodja in 
možnosti uporabe spletne aplikacije, vključno z vsemi 

posodobitvami, nadgradnjami in statistiko. Sama 
aplikacija omogoča, da se ponudba in povpraševa-
nje »srečata«, kar pomeni, da se ponudba prilagaja 
povpraševanju in obratno. Poleg tega pa se strokovne 
pripombe deležnikov obravnavajo in kontinui-
rano vključujejo v tekoče nadgradnje aplikacije. 
Načrtovana je tudi povezava z nekaterimi obstoječimi 
aplikacijami, ki jih že uporabljajo javni zavodi, kot so 
npr. spremljanje realizacije pogodb, knjigovodstvo, 
uporaba receptur, priprava jedilnikov in drugo.

Udeleženci posveta so prejeli tudi odgovore 
na njihova strokovna in tehnična vprašanja glede 
priprave javnih naročil za živila. Spodbudili so jih k 
uporabi info točke, ki deluje v okviru zbornice in preko 
katere lahko pridobijo potrebne informacije. 

V zaključnem delu posveta so bili udeleženci 
povabljeni k aktivnemu sodelovanju v delovnih skupi-
nah, katerih namen je podrobneje razvrstiti živila v 
posamezne kategorije in s tem onemogočiti prijavo 
ponudnikov z izdelki različne sestave in kakovosti. gg

V času trajanja sejma je v organizaciji GZS - ZKŽP potekal bogat strokovni program.
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